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ÅRSMÖTE ALINGSÅS GOLFKLUBB 
 

Härmed kallas Du till årsmöte vid Alingsås Golfklubb 
 

Söndag den 30 Maj 2021, kl. 14.00 via Teams 
Omröstning via Mentimeter 

Länkar kommer på mail eller erhålles hos kansliet. 
 

Föredragningslista: 
 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt. 
4. Fastställande av föredragningslista. 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med 

ordföranden skall justera protokollet. 
7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
12. Styrelsens motioner (propositioner) angående ny grafisk profil, förändring 

av stadgar för spelrätter och betalningsvillkor. 
13. Övriga frågor. 

 
Beslut om stadgeändringar eller i frågor av större ekonomisk betydelse för 
klubben eller medlemmarna, får fattas endast om ärendet har angivits i 
kallelsen till mötet. 
Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset senast 23 maj.. 
Önskas möteshandlingar på annat vis, kontakta kansliet. 
 
 
Alingsås den 08 maj 2021 ALINGSÅS GOLFKLUBB 
 
Styrelsen 
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Valberedningens förlag att leda årsmötet

Till ordförande Jörgen Gannerud

Till sekreterare Kjell Helgesson

Till protokolljusterare / rösträknare

Lars Persson
Christina Brunnegård
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  

En sammanfattning av året som gått

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamheten som bedrivits i Alingsås Golfklubb 
samt Hjälmareds Golf AB. Hjälmareds Golf AB ägs till 100 % av Alingsås Golfklubb. 

Klubben stiftades 5 februari 1985. Klubben hade vid årsskiftet 2020/21 1474 med
lemmar, vilket innebär att vi under året ökat antalet med 258 personer från 1216 vid 
årsskiftet 2019/20. Detta är positivt och ger oss möjligheter till förändringar och 
förbättringar av verksamheten.

Detta år har i stor utsträckning präglats av effekterna som pandemin covid 19 har 
medfört. Pandemins krav på oss alla att inte träffas inne eller att ha tävlingar har 
självklar påverkat hur vi har bedrivit och bedriver vår verksamhet i dag.

Golfen har haft den stora förmånen att vi kan vara ute i små grupper och oftast med 
de vi umgås med, vilket gynnat oss. Vi har haft en stor tillströmning av medlemmar 
både nybörjare, comeback och glädjande nog fler ungdomar som vill prova på golf. 

Utnyttjandegraden på vår golfbana har varit stor och krävt mycket av både vår 
personal och av banarbetarna. Vi vill tacka vår personal och GML för ett bra arbete.

Vi känner att vi börjar få ordning på de stora förändringar vi har gjort i flöden och 
ekonomiska system. Detta gör att vi nu känner att vi får en bättre kontroll och över
blick över hur vi hanterar vår ekonomi och därmed underlag för beslut.

Vi har arbetat med att få ett större engagemang i kommittéarbetet. Detta har inne
burit att vi återigen har en Damkommitté, samt att det har startats upp en Medlems
kommitté som har fokus på faddrar och starters.

Under året har vi haft en torsdagsgrupp som tillsammans med kommittéerna har lagt 
ner ett fantastiskt ideellt arbete i för klubben.

Vi kan inte nog poängtera hur mycket detta ideella arbete betyder för klubben. 

Vi vill passa på att tacka alla dessa fantastiska människor för deras engagemang. 
Detta skapar klubbkänsla.

Våra medlemmar har hittat tillbaka till vår golfshop vilket är glädjande då detta 
gynnar oss som medlemmar då vi driver shopen i egen regi.

Vi i styrelsen känner en bra respons på vårt arbete från medlemmarna, vilken stärker 
oss i vårt fortsatta arbete med att Alingsås GK skall bli en klubb att trivas i och där 
man alltid skall känna sig välkommen. Ekonomiska utfallet är bra och är en förutsätt
ning för att vi skall kunna fortsätta utveckla och underhålla vår fina anläggning.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för detta år och hoppas så klart att vi skall synas 
igen nästa år.

Styrelsen för 

Alingsås Golfklubb
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RESTAURANG
Vi har i år fått in en ny krögare i Fredrik Järås.
Vi känner nog alla att han med sitt engagemang för maten och klubben har höjt 
nivån på vår golfrestaurang till något fantastiskt. Att vi har fått tillbaka kioskverksam
heten efter flera år, mycket uppskattat. 

Sommaren och hösten har präglats av utmärkt mat och uppträdanden för mindre 
grupper, som har varit väldigt uppskattat av medlemmarna.

TRÄNARE
CNEJ golf ( Niklas Jansson) har bedrivit träningsverksamhet på klubben, men har så 
klart inte kunnat ha gruppverksamhet som planerat på grund av pandemin. Som tur 
är har han då kunnat öka den individuella träningen. Inomhusträningen på Inne
golfen har även den kunnat bedrivas med restriktioner.

KOMMITTÈSTRUKTUR
På höstårsmötet 2020 beslutades att vi ska ha följande kommittéstruktur. Marknads
kommittén, Anläggnings och bankommittén, Oldtimerskommittén, Damkommittén, 
Elit/Ungdomskommittén, Tävlingskommittén, Medlemskommittén.  

MARKNADSKOMMITTÉN
Vi har i år haft 40 samarbetspartners vilket vi tycker är bra med tanke på att företagen 
har varit en väldig utsatt grupp under pandemin.

Vår businessklubb, har haft ett antal träffar och en golftävling, men har även den 
påverkats av pandemin. Vi känner att vi fått bra respons på det vi gjort och att det 
finns en stor utvecklingspotential.

Håkan Skärström

ANLÄGGNINGS- OCH BANKOMMITTÉN
Vi fick en tidig säsongstart och bra tillväxt på banan. Sol och varmt väder fick oss att 
ta beslut om att borra en ny brunn för att säkra upp att vi har tillräckligt med vattnet 
till bevattningen. Vi har satt in resurser för att förbättra våra greener där arbetet med 
Greider (vertikalskärning med sandifyllnad) har gjort stor nytta för att förhindra 
svampangrepp och få till hårdare och jämnare greener. Vi har renoverat gul tee på  
hål 1. Vi röjer sly och har även tagit ner ett antal träd som växt sig för stora. Målat om 
pumphus och kiosk. Vi avslutade året med en rejäl hålpipning av greenerna även det 
ett led i vårt förbättringsarbete med greenerna.

Mikael Thorell
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OLDTIMERSKOMMITTÉN
Oldtimers årsmöte hölls 20200224

Styrelsen har bestått av: Jörgen Gannerud ordf., Lennart Widén kassör, Shara Isberg,  
Åke Andersson och Sten-Olof Hermansson.

Suppleanter: Barbro Modin och Jan Johansson.

Pressombud: Göran Lundin

Säsongen 2020 blev helt annorlunda på grund av Covid19 restriktioner.

Inga tävlingar eller utbyte med andra klubbar kunde genomföras.

Vi spelade i alla fall 14 lottade sällskapsrundor mellan 13 juli och 12 oktober. 
Behovet att träffas och spela resulterades i att det spelades 1045 rundor, varav 752  
av herrar och 293 av damer. Antalet deltagare per spelomgång var så högt som 74,6!

Årets Vårresa Ringenäs GK 13–14 maj kunde dock genomföras.

Till Årets Golfare utsågs Agneta Carlgren och Claes Björnander.

På grund av coronarestriktioner kunde varken den sedvanliga avslutningsfesten eller 
Luciafirande genomföras.

Jörgen Gannerud

DAMKOMMITTÉN
Hösten 2020 startades återigen en damkommitté på Alingsås golfklubb. Målet med 
damkommittén är att alla ska känna sig välkomna till klubben, att vi har trevlig sam  
varo kring golfen med bland annat sällskapsspel, tävlingar och att vi ordnar olika 
aktiviteter bara för oss damer. Då pandemin satte stopp för många av de aktiviteter  
vi planerade för så har det tyvärr inte hänt så mycket.

Vi träffades första gången den 20 oktober och diskuterade former för verksamheten 
och fördelade olika roller mellan oss. Elisabeth Adolfsson är ordförande i kommittén. 
Övriga roller kan man se på hemsidan. 

Följande aktiviteter för vinterns arbete beslöts vid första mötet:

�	 Under vintern är innegolfen ett bra sätt att träna på. Vi vill få damer i alla åldrar att 
träffas och använda innegolfen som en samlingsplats, för att träna tillsammans, 
matchspel, kurs med Niklas, social samvaro etc. 

�	 Träningstävlingar som en tävlings-/träningsform ser vi positivt på, för att få fler damer 
att komma i gång med att tävla. Är detta något vi ska börja med till våren?

�	 Vi pratar om vad vi tror alla damer vill att vi ska arbeta med i damkommittén. Vill de 
ha tävlingar, modevisningar, middagar, utflykter etc. Vi kommer att sammanställa en 
enkät med frågor om vad dammedlemmar vill att Damkommittén ska jobba för. Det 
ger oss möjlighet att fånga upp nya som gamla spelare. 

�	 Om det är möjligt längre fram i vår vore det trevligt med en vårupptakt för alla damer. 

�	 Vi behöver använda hemsidan bl a för att marknadsföra damkommittén.

Elisabeth Adolfsson
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ELIT/UNGDOMSKOMMITTÉN
Träningar med vår Pro Niklas har pågått både inomhus och utomhus. I början av året 
inomhus och från april utomhus. Antal grupper i träning har varit 7 st och i åldern 
5–21 år från lek till tävlande juniorer. Antal pass i veckan 9 totalt, då de tävlande 
juniorerna har haft 2 extrapass i veckan. 

Juniorligan som är en tävling varje torsdag, har pågått under sommaren. Här kan alla 
åldrar vara med och tävla och träffas. 

Lagtävlingen Göteborgscupen.  Lag ”Los Flamingos” deltog i cupen och hade väldigt 
roligt tillsammans och det blev dessutom en bra placering.

Flera ungdomar har deltagit i Teen tourtävlingar på olika golfklubbar.

Det har varit några läger på klubben. Ett läger när skolan slutat och ett uppstartsläger 
10–11/8. På lägren spelar och tränar man hela dagen och på augustilägret är det även 
kvällsaktivitet och övernattning. Från ålder 11–21 år.

Junioravslutning i september med tävling, korvgrillning och prisutdelning för som
marens juniorliga. 

Träning inomhus på innegolfen har under hösten kunnat göras enskilt och ej i grupp 
p g a pandemin. Bra och väldigt viktigt att kunna ha möjlighet till träning året runt. 

Mikael Harrysson

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingskommittén under året: 

Tommy Johansson, Peter Forssell, Bo Lindahl, Christina Brunnegård samt   
Regelsektionen Lena Broberg

Vi har under året haft ett gott samarbete med reception och kansli med  
klubbchef Håkan Skärström i spetsen. 

En stor del av kommitténs arbete har varit att planera och ta fram årets tävlingspro
gram, samt lägga upp tävlingarna i Nya GIT. Utöver det har tävlingsbestämmelserna 
gåtts igenom och uppdaterats. Rutiner för reception och tävlingsledares ansvar har 
gåtts igenom och uppdaterats.

Vi har under försäsongen också planerat för och under året genomfört säsongens 
klubbtävlingar. (I genomsnitt arbetar en tävlingsledare ideellt med en tävling  
ca 12 timmar)

Inför säsongen 2020 önskade vi fler tävlingsassistenter som efterhand också kan 
agera tävlingsledare vilket gav ett positivt gensvar. Antalet medlemmar i TK har 
utökats under hösten inför säsongen 2021.

Det här året blev inget vanligt år. När Covid19 slog till i början av säsongen blev  
det heller inga tävlingar. Först i slutet av juni kom vi igång igen och kunde med 
restriktioner genomföra tävlingarna. Under året har 11 klubbtävlingar genomförts 
inräknat KM. Utöver det har de vanliga veckotävlingarna också genomförts, men  
med restriktioner.
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Veckomästaren blev i år förkortad till 11 veckor med totalt 33 deltagare i tre klasser.  
På det avlutande finalspelet deltog 24 stycken. Dessutom genomfördes en populär 
Eclectic under de 11 veckorna där resultatet redovisades vid finalspelet.

Tävlingskommittén har också ett övergripande ansvar för seriespelet som dock 
ställdes in pga Covid19..

Golfveckan i år ökade antalet starter för andra året i rad till 727 från förra årets 556. 
Den tävling som uppfattas som roligast är nog korthålstävlingen som går kors och 
tvärs över banan. Största tävling både i golfveckan och totalt för året var den här 
säsongen golfveckans Golfresan On Tour med hela 182 deltagare. 

KM deltagarantal i år 70 spelare (52 st 2019) spelare, varav 40 i åldersklasserna. 

Regelsektionen har medverkat som domare på KM.

Regelsektionen har varit tävlingsledare samt spelare behjälplig med regelfrågor.

Information har getts om WHS, det nya världshandicapsystemet för klubbens med
lemmar vid två tillfällen. Fyra regelvandringar för klubbens medlemmar har genom
förts på banan, samt en information om matchregler inför matchtävlingen. Regelsek
tionen har varit behjälplig med att sätta upp en kortare bana med Orange Tee.

Lokala regler samt tävlingsbestämmelser har uppdaterats och banans markeringar 
har kontinuerligt setts över.

Tommy Johansson

AKTIVITETSKOMMITTÉN (MEDLEMSKOMMITTÉN)
Aktivitetskommitténs arbete med fester och andra engagemang stoppades av 
 pandemin.

Verksamhetens torsdagsgrupp har stöttat Anläggnings och bankommittén på ett 
fantastiskt sätt under hela året. 

Från höstårsmötet så är Aktivitetskommittén en del av Medlemskommittén . 

Medlemskommittén har haft ett antal möten under hösten där man har koncentrerat 
sig på att finna en struktur i sin verksamhet hur man skall verka för att vi skall ta hand 
om våra medlemmar på ett bättre sätt med fadderverksamhet och starters.

Stig Johansson  Rolf Bolin
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Utfall Budget Utfall Budget
INTÄKTER 2019 2020 2020 2021

Spelavgifter och medlemsavgifter 4 195 194 4 641 404 4 903 323 4 800 000

Sponsorer 702 303 744 326 533 405 600 000

Försäljning Restaurang 17 760 0 61 302 0

Startavgifter, Tävlingar 271 242 195 891 166 104 190 000

Shop 629 054 810 021 1 043 825 1 000 000

Hyresintäkter (Lgh) 139 690 206 100 349 467 300 000

Greenfee 813 852 901 182 1 223 405 1 000 000

Drivingrange 311 665 319 006 634 331 500 000

Lektioner 99 120 33 302 159 934 120 000

Trackman, golfbil, vagn t bag, bagbod 110 304 128 396 156 135 190 000

Övriga intäkter 574 769 504 001 775418 200 000

Summa Intäkter 7 864 953 8 483 629 10 006 649 8 900 000

KOSTNADER

Löner, soc. Kostnader o övr. personalkostn -1 267 687 -1 165 308 -1 428 611 -1 700 000

Restaurangen -8 656 0 0 0

Golfbanekostnader -3 214 836 -3 666 820 -3 571 463 -3 700 000

Shop -649 025 -546 917 -779 156 -800 000

Förändring varulager 173 109 -16 473

Fastighetskostnader -472897 -701 956 -817986 -700 000

Leasingkostnader golfbilar -77 006 -79 316 -78 680 -105 000

Administrativa kostnader -674 087 -521 107 -477 390 -150 000

Medlems-, kommitté- o övr. klubbkostn -673 826 -663 130 -607 315 -700 000

Övriga kostnader -338 911 -182 962 -541 694 -200 000

Avskrivningar -496 557 -422 428 -408 946 -422 428

Summa kostnader -7 700 379 -7 949 944 -8 727 714 -8 477 428

Rörelseresultat 164 574 533 686 1 278 935 422 572

Ränte- och bankkostnader -73 761 -123 784 -57 235 -60 000

Resultat efter F/I 90 813 409 902 1 221 700 362 572

Årets resultat 90 813 409 902 1 221 700 362 572

Alingsås Golfklubb och
Hjälmared Golf AB
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Alingsås Golfklubb 
Org.nr 864000-7160 

2 (10) 
  

      
 

 

Styrelsen för Alingsås Golfklubb får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2020. 
  
  
Information om verksamheten 
Alingsås Golfklubb är moderförening till det helägda dotterbolaget Hjälmareds Golf AB som 
svarar för den löpande driften av golfbanan.  
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång  
Golfklubben hade vid årsskiftet 2019/20 1216 medlemmar, och vid årsskiftet 2020/21 var 
medlemsantalet 1474. Medlemsantalet ökade med 258 under året. Detta är positivt och ger oss 
möjligheter till förändringar och förbättringar av golfklubbens verksamhet.  
 
Golfklubbens ekonomiska situation har under året varit stabil. Vi har inte behövt stärka upp 
kapitalbasen för vårt dotterbolag Hjälmareds Golf AB under 2020.  
 
Golfklubben har under kvartal ett 2021 tecknat avtal med GML om utveckling och förbättring på 
golfbanan. Målsättningen är att det skall bli 5 tee på varje hål och att banans markeringar får 
hexametersystem. Under året har ny vattenbrunn borrats för att öka bevattnings-kapaciteten. 
 
Antalet helårsanställda för verksamheten i Golfklubben har varit 3,1 personer. 
Två personer på heltid och fem personer i kansliet samt en person verksam inom ekonomi.  
 
Styrelsen har under året bestått av åtta medlemmar. Styrelsen har hållit 13 protokollförda 
möten. 
  
Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017   
Nettoomsättning 2 476 1 875 3 597 2 984   
Resultat efter finansiella poster -535 -699 -551 -625   
Balansomslutning 7 973 8 171 9 027 8 733   
            
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
 
Information om verksamheten 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
 
Balanserad vinst   3 441 904 
Årets förlust    -534 659 
    2 907 244 
 
 
disponeras så att 
I ny räkning överföres  2 907 244 
 
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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Hjälmareds Golf AB
Org.nr 556727-4526

2 (9)

 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Alingsås och är ett helägt dotterbolag till Alingsås Golfklubb, org.nr 
864000-7160, med säte i Alingsås.
 
Bolaget hyr golfanläggningen av Alingsås Golfklubb. Bolaget sköter driften av golfbanan, 
fastigheterna och maskinerna samt upplåter spelrätter till klubbens medlemmar och 
greenfeegäster. Bolaget ansvarar även för upplåtelse av reklamplats på banan och i och 
omkring fastigheterna.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets fokusering på att öka intäkterna och minska kostnaderna har givit önskat resultat.  
Utfallet för verksamhetsåret 2020 är klart positivt i förhållande till tidigare år. Arbetet fortsätter 
de närmaste åren med att stärka bolagets ekonomi. 
 
Bolaget har inte haft några anställda under året. Personal är anställda i moderbolaget. Inga 
större investeringar har gjorts av maskinparken i Hjälmared.
 
Styrelsen har under året bestått av åtta personer. Styrelsen har hållit 13 protokollförda 
styrelsemöten.

 
 
Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 8 648 6 693 6 739 6 459
Resultat efter finansiella poster 1 756 814 -1 534 -1 073
Soliditet (%) 76,7 34,2 6,6 5,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
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Årsredovisning för Alingsås Golfklubb  
Org. Nr. 864000-7160 och 556727-4526  
Resultaträkning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31  
Koncernredovisning för Alingsås Golfklubb och Hjälmareds Golf AB 

 2020 2019
  
Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 9 661 317 7 770 717 
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0  
Övriga rörelseintäkter 345 272 94 237
 10 006 649 7 864 954  
Rörelsens kostnader  
Handelsvaror -952 908 -635 514  
Övriga externa kostnader -5 937 249 -5 300 621  
Personalkostnader -1 428 611 -1 267 687  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 0 0
  och immateriella anläggningstillgångar -408 046 -496 557  
Övriga rörelsekostnader  0 0
 -8 727 714 -7 700 379
Rörelseresultat 1 278 935 164 575  

Resultat från finansiella investeringar  
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0 0  
Räntekostnader och liknande resultatposter -57 235 -73 761
 -57 235 -73 761
Resultat efter finansiella poster 1 221 700 90 814  
  
Bokslutsdispositioner 0 0
Resultat före skatt 1 221 700 90 814  
  
Skatt på årets resultat 0 0
Årets resultat 1 221 700 90 814  
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TILLGÅNGAR 2020 2019
 
  
Anläggningstillgångar  
  
Materiella anläggningstillgångar
  
Byggnader, markanläggningar och bevattningsanl. 3 965 776 4 085 972  
Mark och Golfbana 3 602 193 3 747 429  
Inventarier, verktyg och installationer 90 298 128 243  
Pågående nyanläggningar och förskott  
  avseende materiella anläggningstillgångar 0 0
 7 658 267 7 961 644  
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i  koncernföretag 0 0
 0 0
Summa anläggningstillgångar 7 658 267 7 961 644  
  
Omsättningstillgångar  
  
Varulager m.m.  
Färdiga varor och handelsvaror 180 061 196 534
 180 061 196 534  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 172 665 59 676  
Fordringar hos koncernföretag 0 0
Aktuella skattefordringar 1 967 0  
Övriga fordringar 587 410 161 576  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 150 78 330
 858 192 299 582  
  
Kassa och bank 107 249 115 117
Summa omsättningstillgångar 1 145 502 611 233  
  
SUMMA TILLGÅNGAR 8 803 769 8 572 877  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020 2019
 
  
Eget kapital   
Bundet eget kapital  
Aktiekapital 0 0
 0 0
Fritt eget kapital  
Balanserat resultat 4 276 794 4 185 982 
Årets resultat 1 221 700 90 814
 5 498 494  4 276 796  
Summa eget kapital   5 498 494 4 276 796  
  
Obeskattade reserver 0 0
    
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 1 992 000 2 132 350 
Checkräkningskredit (lång från 2014) 627 583 1 435 966
Summa långfristiga skulder 2 549 583 3 568 316 
  
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 210 350 237 852 
Leverantörsskulder 112 143 168 030  
Skulder till koncernföretag 0 0
Aktuella skatteskulder 0 24 512  
Övriga skulder 229 462 113 144
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 203 737 184 227
Summa kortfristiga skulder 755 692 727 765  
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 803 769 8 572 877 
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Kassaflödesanalys för koncern 2020 2019 

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat 1 278 935 164 575 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
    Avskrivningar och nedskrivningar 408 946 496 557 
    Realisationresultat vid försäljning av inventarier -53 743 0 
 1 634 138 661 132 
  
Erhållen ränta 0 0  
Erlagd ränta -57 235 -73 761 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 1 576 903 587 371  
  
Förändring av rörelsekapital  
    Förändring av varulager 16 473 -173 109  
    Förändring av fordringar -558 611 537 915  
    Förändring av kortfristiga skulder 47 781 -333 888  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 082 546 618 289 
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0  
Försäljning av inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0  
  
Finansieringsverksamheten  
Upptagna lån 0 0 
Förändring checkräkningskredit -808 383 -231 684 
Amortering av skuld -230 206 -798 140 
Omvandling av medlemslån 0 0
Skuld för spelrättssbevis 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 038 589 -1 029 824  
  
Årets kassaflöde -7 868 -411 535 
Likvida medel vid årets början 115 117 526 652
Likvida medel vid årets slut 107 249 115 117  
Avvikelse mot årsredovisning !!!!! 0 0
Enl BR 107 249 115 117 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Alingsås Golfklubb, org.nr 864000-7160

Rapport om årsbokslutet 
Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Alingsås 
Golfklubb för år 2020 (räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-
12-31). 

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upp-
rättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upp-
rättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet 
av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontrollen som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett 
årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för be-
dömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsbok-
slutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mitt uttalande. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsbokslutet. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mitt uttalande. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplys-
ningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna enligt bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalande 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revi-
sion av styrelsens förvaltning av Alingsås Golfklubb för år 
2020 (räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31). 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an-
vänder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Borås den                 2021 

 

 

Anders Willforss 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Hjälmareds Golf AB, org.nr 556727-4526

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hjälmareds 
Golf AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Hjälmareds Golf ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hjälmareds Golf AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.  

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Hjälmareds Golf AB för 
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hjälmareds Golf AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Anmärkning 
Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har debiterad 
skatt inte betalats i rätt tid. 

 

Borås den            2021  

  

 

Anders Willforss  
Auktoriserad revisor  
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Borås den            2021  
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Alingsås 2021-03-16 

Proposition 1.  Förändring av stadgar vad gäller  

- Spelrätt 

 

§ 10 4:e st  ”Den som, utan …… spela på golfbanan  ” stryks helt. 

§ 13 a  Spelrätt 

Idag finns många som har spelrätt men inte något medlemskap i Alingsås Golfklubb. Många har också 
medlemskap men ingen spelrätt.  

Förslaget är att aktuell § stryks helt. Ersättningsförslag enligt bilaga 1.  

 

Proposition 2.  Förändring av stadgar vad gäller 

- Medlemskap 
- Utträde 
- Medlems rättigheter och skyldigheter 
- Spelavgift 

 

§ 11 2:a st 1:a mening stryks ” Medlem som  …..   skrivelse härom”. Nästa mening justeras enligt 
följande ” Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom 90 dagar från medlemsfakturans 
förfallodag och styrelsen inte beviljar anstånd, skall medlemmen anses ha anmält sitt utträde ur 
klubben”. Medlem som underlåter att betala spelavgiften enligt nämnda faktura kan komma att 
nekas medlemskap i framtiden.  

§ 13 3:e p ändras till ”skall betala de medlemsavgifter och spelavgifter som beslutas av 
höstårsmötet”.  

4:e och 5:e punkt er stryks.  

Ny punkt 

skall senast 30 november skriftligen meddela Alingsås Golfklubb per e-post (info@alingsasgk.se) 
alternativt per brev om medlem önskar utträda eller förändra sitt medlemskap och eller 
spelavgiftsform inför det kommande kalenderåret. 

Ny §  

13 a § spelavgift 

Medlem som inte lämnar besked i tid, enligt § 13 ovan, till golfklubben har accepterat att fortsätta 
sitt medlemskap i Alingsås Golfklubb. Alingsås Golfklubb ombesörjer att faktura sänds för medlems- 
och spelavgift för kommande spelår utifrån den medlems- och spelavgift som medlemmen haft det 
gångna året. Vissa medlems- och spelavgifter får automatiskt ny ”nivå” och därmed ett högre pris. 

Formaterat: Normal

formaterade: Svenska

tog bort:  
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Bilaga 1

1 Antal personer som har spelrättsbevis men som INTE är medlemmar per 2021-03-16 680

2 Antal spelrättsbevis som Alingsås Golfklubb äger uppgår till 519

3 Antal nuvarande seniora medlemmar som har spelrättsbevis 799

4 Antal nuvarande medlemmar som har spelrättsbevis och som är junior 1

5 Antal juniorer som inte behöver ha Spelrättsbevis ålder 7 - 21 år 156

6 Befintliga medlemmar som har 2 registrerade spelrättsbevis (10 st till Akg) 10

7 En medlem och har 3 spelrättsbevis registrerade 
2 skall till Alingsås Golfklubb 2

8 Ytterligare en medlem har 2 spelrättsbevis 2

Enligt stadgarna övergår spelrättsbvevis till Alingsås Golfklubb om medlem inte längre är 
medlem i Alingsås Golfklubb. Då ser registret ut på följande sätt:

Alingsås Golfklubb äger 519
Nya som övergått 680
Dubbel registrerade 12
Summa 1 211

Antal medlemmar som har spelrättsbevis 789

Propositionsförslag

1 Alla medlemmar med spelrättsbevis erhåller 1 st greenfee kupong, 1  lunchkupong  
och 1 st rabattkupong motsvarande 10 % på ett köp i shoppen, (rabatten gäller utöver andra
rabatter som kan förekomma) Erbjudandet kan utnyttjas under ett kalenderår. 
Rabattkupongen kan Ej överlåtas.

2 Kostnad för Alingsås Golfklubb kan då maximalt bli 789 á 129 101 781

Sammanställning spelrätter och medlemmar per 2021-03-16
Nuvarande § 13 a SPELRÄTT i stadgarna tas bort.

Ersättningsförslag till Proposition 1.
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Alingsås 2021-03-16 

Motion om förändring av stadgar vad gäller  

- Medlemskap 
- Utträde 
- Medlems rättigheter och skyldigheter 
- Spelrätt  
- Spelavgift 

 

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR 

10 § MEDLEMSKAP 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten 
härom. 
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till 
arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden 
kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om 
sökanden tidigare varit medlem enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna 
inbetalningar som föranlett utträdet.  
 
Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om sökanden önskar överklaga 
beslutet. Beslut skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin 
ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.  
 
11 § UTTRÄDE 

Medlem som vill utträda ut golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
omedelbart ha lämnat klubben.  

Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom 90 dagar från medlemsfakturans 
förfallodag och styrelsen inte beviljar anstånd, skall medlemmen anses ha anmält sitt 
utträde ur klubben. Medlem som underlåter att betala spelavgiften enligt nämnda faktura 
kan komma att nekas medlemskap i framtiden. 
 
12 § UTESLUTNING 

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat 
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.  
 
Härvid skall beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning.  
 

Hela stadgarna §10 till §13
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Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra 
sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om 
skälen till den tilltänkta åtgärden.  

Beslut om uteslutning eller varning fatta av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till 
att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. 

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. 
RF:s stadgar om medlemmen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och 
inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre 
veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.  

 

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Medlem i golfklubben 

• Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  
• Har rätt till information om klubbens verksamhet, 
• Skall betala de medlems- och spelavgifter som beslutas på höstårsmötet, 
• Skall senast 30 november skriftligen meddela golfklubben per e-post 

(info@alingsasgk.se) alternativt per brev om medlem önskar utträda eller förändra 
sitt medlemskap och eller spelavgiftsform inför kommande spelåret, 

• Skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 
§ 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,  

• Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.  

 

13 a § SPELAVGIFT 

Medlem som inte lämnar besked i tid, enligt § 13 ovan, till golfklubben har accepterat att 
fortsätta sitt medlemskap i Alingsås Golfklubb. Alingsås Golfklubb ombesörjer att faktura 
sänds för medlems- och spelavgift för kommande spelår utifrån den medlems- och spelavgift 
som medlemmen haft det gångna året. Vissa medlems- och spelavgifter får automatiskt ny 
”nivå” och därmed ett högre pris. Vilka medlems- och spelavgifter det gäller framgår på 
golfklubbens hemsida www.alingsasgk.se.  

Om medlem har underlåtit att säga upp sitt medlemskap kan detta ske mot en administrativ 
avgift, storleken beslutas varje år av styrelsen. Undantag från att behöva betala nämnda 
avgift är olycksfall och allvarlig sjukdom m m, läkarintyg krävs.  

Vill medlem förändra den aktuella varianten av spelavgift till en mer omfattande spelavgift 
skall detta vara möjligt utan att erlägga en administrativ avgift.  
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13 a § SPELAVGIFT 

Medlem som inte lämnar besked i tid, enligt § 13 ovan, till golfklubben har accepterat att 
fortsätta sitt medlemskap i Alingsås Golfklubb. Alingsås Golfklubb ombesörjer att faktura 
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Vill medlem förändra den aktuella varianten av spelavgift till en mer omfattande spelavgift 
skall detta vara möjligt utan att erlägga en administrativ avgift.  

I det fall att fakturan är obetald på förfallodagen kommer påminnelse nr 1 att ske till 
medlemmens e-postadress och med fakturakopia per post med uppmaning om betalning av 
spelavgiften inom 10 dagar.  

Är spelavgiften fortfarande obetald efter påminnelse nr 1 kommer ytterligare en påminnelse 
nr 2 att ske till medlemmens e-postadress med ytterligare 10 dagars kredittid. 
 
I det fall att fakturan fortfarande är obetald efter påminnelse nr 2 kommer spelavgiften att 
krediteras och medlemmen avregistreras från GIT. Konsekvensen blir att medlemmen förblir 
”passiv medlem” och inte kan boka några starttider på någon golfbana. Medlemmens 
medlemskap kan komma att avslutas i enlighet med § 11.  

Om medlem åter önskar inträda som medlem i Alingsås Golfklubb kan detta nekas pga 
medlemmen inte fullgjorde sina tidigare ekonomiska förpliktelser enligt § 10 2 stycket, § 11. 
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Alingsås 2021-03-16 
Proposition 3.  Förändring av grafisk profil. 
 

Vi känner att vi behöver en ny modern logotype som fungerar bra att marknadsföra. 
Den ska visa att vi är en modern klubb i tiden. 
Den ska fungera bra i alla olika medier samt i olika typer av tryck. 
Det är jätteviktigt när vi jobbar i sociala medier att skapa en grafisk profil som ökar 
igenkänningsfaktorn för Alingsås Golfklubb. 

För att ni skall se hur vi har tänkt att det skall se ut, så finns det några exempel 
längre ner på sidan. 
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SPONSOR    MENYALINGSÅS
GOLFKLUBB

GOLFKLUBB

GOLFKLUBB GOLFKLUBB

GOLFKLUBB
GOLFKLUBB

HOLE IN ONE

ALBATROSS

EAGLE 

BIRDIE 

39.000 Kr

17.000 Kr

12.000 Kr

7.000 Kr

�	Företagsgolftävling på en vardag

� Hålsponsor med teeskyltar och next tee-skyltar

� Foto och namn på tavla i entrén

� Logotype i banguidén

� Logotype på hemsidan

� Reklamplats på bildskärmar

� Inbjudan till sponsorgolfen

�	Hålsponsor med teeskyltar och next tee-skyltar

�	Foto och namn på tavla i entrén

�	Logotype i banguidén

�	Logotype på hemsidan

�	Reklamplats på bildskärmar

�	Inbjudan till sponsorgolfen

�	Skylt vid infarten

�	Logotype på hemsidan

�	Reklamplats på bildskärmar

�	Injbudan till sponsorgolfen

�	Skylt vid parkering rangen

�	Logotype på hemsidan

�	Reklamplats på bildskärmar

�	Inbjudan till sponsorgolfen

PAR

BUSINESS CLUB

5.000 Kr

5.000 Kr

�	Logotype på hemsidan

� Reklamplats på bildskärmar

� Inbjudan till sponsorgolfen

� Bli medlem i vår Business Club  

�	4 nätverksträffar inkl lättare måltid

�	1 heldag i någon av våra konferenslokaler

�	Egen logo som rullar på Tv skärm i klubbhuset 
 och restaurangen

ÖVRIGT

Golfbil
� Reklamplats hel golfbil  10.000 kr 
� Nyttjande av golfbil 20 kort  2.500 kr 
 (i mån av tillgänglighet)

Tillval
� Golfträning exklusivt för ditt företag,  
 i grupp eller på individnivå pris/person/ 
 tillfälle

� Nyttjande av golfbil 20 kort  4.000 kr
� Konferens 20 % rabatt på lokalhyra pris fr  2.000 kr
� Företagsgolftävling (pris på begäran)

� Logobollar och profilkläder från shopen 

� Greenfee biljetter per styck  400 kr
� Rangekort för 33 drag 500 kr
� Spelbricka 5.900 kr 

� Sponsorgolf  1.000 kr


